UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 406 /SNN-TSKTTH

Lạng Sơn, ngày 15 tháng 3 năm 2022

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v xuất khẩu ớt tươi sang thị
trường Trung Quốc.

Kính gửi: - Hiệp hội các Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chi cục Kiểm dịch Thực vật vùng 7;
- Chi cục Trồng trọt và BVTV.
Thực hiện Công văn số 457/BVTV-HTQT, ngày 10/3/2022 của Cục Bảo
vệ thực vật về việc yêu cầu về KDTV đối với ớt tươi xuất khẩu sang Trung
Quốc. Phía Trung Quốc. Theo đó, phía Trung Quốc cho phép xuất khẩu trở lại
mặt hàng quả ớt tươi đối với các đơn vị đã được phía Trung Quốc kiểm tra, đánh
giá. Để người trồng ớt và doanh nghiệp xuất khẩu ớt trên địa bàn tỉnh tiếp cận
thông tin và đáp ứng được các quy định của Trung Quốc, Sở Nông nghiệp và
PTNT đề nghị một số nội dung sau:
1. Hiệp hội các Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn
Thông tin đến các doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu ớt sang Trung Quốc
trên địa bàn tỉnh:
- Thực hiện đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc theo hướng dẫn của Cục
Bảo vệ thực vật tại Công văn số 175/BVTV-ATTPMT ngày 20/01/2022 (Gửi
kèm công văn);
- Đảm bảo các yêu cầu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc đối với doanh
nghiệp xuất khẩu ớt (theo Phụ lục 2 Công văn số 457/BVTV-HTQT của Cục Bảo
vệ thực vật gửi kèm).
- Chủ động liên hệ với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh để thực
hiện đăng ký cấp mã số cơ sở đóng gói và Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng 7 để
được hướng dẫn các thủ tục về xử lý kiểm dịch thực vật trên lô hàng ớt trước khi
xuất khẩu sang Trung Quốc.
2. UBND các huyện, thành phố
- Phối hợp với Chi cục Trồng trọt và BVTV tổ chức tuyên truyền, hướng
dẫn người dân, HTX, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ớt tươi tổ chức sản
xuất, kinh doanh theo đúng yêu cầu kỹ thuật của phía Trung Quốc;
- Khẩn trương thực hiện rà soát diện tích vùng trồng, cơ sở đóng gói; lập
hồ sơ đề nghị cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói về Chi cục Trồng trọt
và BVTV để kịp thời cho xuất khẩu ớt vụ Xuân năm 2022.
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- Tổ chức điều phối hoạt động thu mua ớt trên địa bàn đảm bảo an ninh
trật tự và an toàn trong bối cảnh dịch Covid 19 diễn biến phức tạp.
3. Chi cục Kiểm dịch Thực vật vùng 7
- Đề nghị Chi cục Kiểm dịch Thực vật vùng 7 hướng dẫn và tập huấn cho
địa phương các quy định về kiểm dịch thực vật và yêu cầu kỹ thuật để triển khai
thực hiện việc xuất khẩu ớt sang thị trường Trung Quốc.
- Tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp về thủ tục, điều kiện kiểm dịch
thực vật trước khi xuất khẩu ớt sang Trung Quốc.
4. Chi cục Trồng trọt và BVTV
- Phối hợp với Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng 7 để tổ chức hướng dẫn,
tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ kỹ thuật tại địa phương, nông dân ở các vùng
trồng, cơ sở chế biến và xuất khẩu ớt về các quy định và yêu cầu kỹ thuật của
Trung Quốc (như đảm bảo truy xuất nguồn gốc; lập và lưu lại hồ sơ, nhật ký sản
xuất; thực hiện việc điều tra và quản lý đối tượng kiểm dịch thực vật mà phía
Trung Quốc quan tâm tại Phụ lục 1, …) và hướng dẫn các cơ sở chế biến, đóng
gói có nhu cầu xuất khẩu ớt sang thị trường Trung Quốc thực hiện các yêu cầu
để phía Tổng cục Hải quan Trung Quốc kiểm tra và phê duyệt trong thời gian
tới. (tại Phụ lục 2)
- Khẩn trương tuyên truyền, hướng dẫn và thực hiện kiểm tra, đánh giá đề
nghị Cục Bảo vệ thực vật cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói cho nông
sản xuất khẩu của tỉnh (ớt, thạch đen, …) để kịp thời vụ thu hoạch, đặc biệt đối
với sản phẩm ớt quả tươi vụ Xuân năm 2022. Tổ chức giám sát những mã số đã
được cấp.
- Theo dõi diễn biến dịch hại trên cây ớt, nhất là đối tượng kiểm dịch thực
vật của Trung Quốc để chỉ đạo phòng trừ kịp thời, hiệu quả; khuyến cáo người
dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục, tuân thủ nghiêm thời gian
cách ly.
Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Hiệp hội các Doanh nghiệp tỉnh;
UBND các huyện, thành phố; Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng 7; Chi cục
Trồng trọt và BVTV quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để B/c);
- Cục Bảo vệ Thực vật (b/c);
- Sở Công thương (P/h);
- Hội Nông dân tỉnh (P/h);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng: KHTC, TS-KTTH;
- Các Chi cục: TT&BVTV, QLCLNLS&TS, PTNT;
Trung tâm KN;
- Lưu: VT.
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